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Van de bestuurstafel 
Noaberschap 2.0. 
Als vervolg op het rapport Noaberschap 2.0 heeft het bestuur 2 werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen 

moeten verenigingen helpen adviezen die in het rapport zijn opgenomen ten uitvoer te brengen. 

• Werkgroep Communicatie. 

Deze werkgroep bestaat uit Joyce Nijholt, Rigtje Heuker, Annet Moes en Maria Luimstra. 

Vanaf nu kunt u na iedere bestuursvergadering door middel van een nieuwsbrief een terugkoppeling 

verwachten, zodat verenigingen meer op de hoogte worden gehouden van wat er is besproken en besloten. 

Daarnaast ontvangt u begin juni een format voor een nieuwsbrief die u kunt gebruiken voor uw vereniging. Deze 

wordt ook op de website geplaatst. Bovendien wordt de website van de Federatie geactualiseerd. U kunt daar 

t.z.t. terecht voor verslagen en meerdere tools voor uw PR. 

• Werkgroep Bestuursdynamiek. 

De werkgroep bestaat uit Renate Horlings, Albert Berends, Wim van Dijken en Henk van Wijk. Deze werkgroep 

heeft als taak om verenigingen die hebben gevraagd om ondersteuning, te helpen bij het opzetten van 

samenwerking en/of fusie met andere verenigingen. Het kan ook gaan over het oplossen van bestuursvacatures 

of administratieve problemen. 

Als verenigingen een beroep doen op één van de werkgroepen, wordt bekeken welke personen met u in gesprek 

gaan. 

• Beleidsplan Federatie. 

We horen regelmatig van verenigingen dat het niet helder is wat de Federatie doet. 

Dat is een aandachtspunt waar we als bestuur op 5 juni uitgebreid over gaan praten. 

Onderwerpen als wat is het beleid van de Federatie, wat is de missie en wat is de visie richting de toekomst, 

willen we dan nader gaan bepalen. Wat u van de Federatie mag verwachten willen we scherper en helder 

formuleren en vervolgens met u communiceren.   

 

Nieuws uit de verenigingen 
Meerdere verenigingen zijn in de maanden maart en april bezocht door leden van het Federatiebestuur. 

Van enkele van deze bezoeken vindt u een kort verslag. 

Tijden het bezoek aan de ALV van de Friese Bond werd een presentatie gegeven door een deskundige over 

problemen die kunnen ontstaan als iemand onverwacht komt te overlijden en voor nabestaanden de toegang 

tot de computer, laptop of telefoon van de overledene wordt geweigerd omdat de toegangscode niet bekend 

is. Interessante materie waar we mogelijk aandacht aan kunnen besteden tijdens een volgende 

ledenvergadering of in een volgende nieuwsbrief. 

Tijdens de ALV van Leek nam de heer Jaap Zigterman afscheid als bestuurslid. Zigterman is begonnen als 

bestuurslid in 1993 en was vanaf 2000 voorzitter. Voor deze staat van dienst voor de uitvaartvereniging Leek 
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ontving hij van de voorzitter van de Federatie, Maria Luimstra, een oorkonde. Vervolgens werd hij door de 

burgemeester van de gemeente Leek koninklijk onderscheiden. 

Tijdens het bezoek aan de ALV van Zuidhorn werd gesproken over een advertentie waarin staat dat men lid kan 

worden van een uitvaartverzorger. De advertentie schept onduidelijkheid en roept verwarring op. Het 

Federatiebestuur gaat hiermee aan de slag. Tijdens onze bestuursvergadering is deze kwestie besproken en 

middels een brief aan deze uitvaartverzorger zal de zaak worden aangekaart. 

In Grijpskerk is kennis gemaakt met meerdere nieuwe bestuursleden. De voorzittter van de Federatie werd 

uitgenodigd met het verzoek informatie te geven over de Federatie en de AVG. 

Men was kritisch over het functioneren van de Federatie. Grijpskerk gaf aan graag bottum-up  te willen werken 

en in samenwerking met de Federatie. De sfeer op bepaalde vergaderingen van de Federatie heeft men als 

onplezierig ervaren. Men hoopt op een andere werkwijze en een betere communicatie. Mevr. Luimstra gaf aan 

dat hier hard aan wordt gewerkt. Al met al was het een positief opbouwend bezoek. 

Er is bericht ontvangen dat Usquert is opgeheven. Wij vinden het spijtig als verenigingen stoppen zonder hulp 

te hebben gevraagd aan anderen. Denk daarbij aan verenigingen in de buurt of aan het Federatiebestuur. Wat 

u alleen niet lukt, lukt mogelijk wel met anderen. Trek tijdig aan de bel, De Federatie staat voor u klaar. 

In het Westerkwartier is een viertal verenigingen met elkaar bezig om de mogelijkheden van samenwerking 

en/of fusie te verkennen. Vanuit de werkgroep Bestuursdynamiek wordt door Albert Berends en Henk van Wijk 

namens de Federatie ondersteuning aan dat proces verleend. 

 

Nardus 
In april is de ALV van Nardus gehouden. Vanuit Groningen was een afvaardiging van het Federatiebestuur hierbij 

aanwezig. Er zijn meerdere onderwerpen besproken, waaronder de gedragscode. Deze maakt helder waaraan 

uitvaartverenigingen kwalitatief kunnen voldoen. Tijdens deze vergadering werd aangegeven dat niet Nardus, 

maar de vereniging zelf verantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit van de geboden diensten. Wel staat er een 

aanpassing van de aanvraagprocedure om het certificaat toegewezen te krijgen, aan  te komen. Hierover volgt 

vanuit Nardus nadere informatie. 

Vanuit de Drentse Bond werd opgemerkt dat de Belastingdienst mogelijk op bezoek kan komen bij verenigingen 

die veel “winst” maken. Dit kan aan de orde zijn als een vereniging aanmerkelijk meer vermogen bezit dan de 

actuariële verplichting voorschrijft. Zodra hierover meer duidelijkheid is volgt nadere informatie. 

 

Vacature  
Wim van Dijken is onze secretaris en we zijn ontzettend tevreden over de wijze waarop Wim dit voor de 

Federatie oppakt. Toch betekent het ook voor Wim dat hij na vele jaren in 2019 wil stoppen met deze 

werkzaamheden. We zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over goede communicatievaardigheden zowel 

mondeling als schriftelijk. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt de vacature nu al uitgezet. 

Beschikt u over deze kwaliteiten of kent u iemand in uw omgeving die uitermate geschikt is dan kunt u contact 

op nemen met Wim van Dijken. Hij kan u informeren over de exacte werkzaamheden. We hopen dat u allen 

mee wilt denken aan de invulling van deze vacature.  
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AVG/ GDPR (bescherming persoonsgegevens)  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat 

vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

 

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen 

nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens 

verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van 

organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 

 

Uitvaartverenigingen verwerken persoonsgegevens en moeten daarom voldoen aan de AVG. Gegevens die door 

elke vereniging verwerkt worden zijn de Naam Adres Woonplaats gegevens van hun leden en 

hoogstwaarschijnlijk ook een IBAN en een BSN. Dit zijn privacy gevoelige gegevens. 

 

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning. Wanneer u bezig gaat de 

persoonsgegevens van uw vereniging AVG-proof te maken zult u merken dat met name de verplichtingen 

vermeld onder stap 4, 5 en 9 minder zwaar zijn dan op het eerste gezicht blijkt. 

 

 

• Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' 

ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt,  krijgt u een praktisch advies op maat over waar u 

nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking 

met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom 

 

• Zo is er het document “De AVG in een notendop” zie  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf 

 

• Ook de onderstaande TIEN stappen zijn een hulpmiddel om te beoordelen wat een vereniging wel en 

ook wat er niet gedaan hoeft te worden. De stappen die hieronder uitgeschreven staan kunt u vinden via deze 

link.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2017-

11_stappenplan_avg_online_v2.pdf 
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IN TIEN STAPPEN NAAR DE AVG 

 

STAP 1: BEWUSTWORDING 

Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij 

moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke 

aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt instrumenten die u kunnen helpen om de AVG na te leven. Zoals de 

website hulpbijprivacy.nl en de AVG-regelhulp. Maar ook guidelines die zijn opgesteld samen met de andere 

privacy toezichthouders in Europa.  

Bedenk dat de AP uw organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw omzet als 

u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt. 

 

STAP 2: RECHTEN VAN BETROKKENEN 

Onder de AVG krijgen de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt meer en verbeterde privacyrechten. 

Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan bestaande rechten, 

zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe 

rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens 

makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. 

Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens omgaat. De AP is 

verplicht deze klachten te behandelen. 

 

STAP 3: OVERZICHT VERWERKINGEN 

Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel 

u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. 

Onder de AVG heeft u een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat uw organisatie 

in overeenstemming met de AVG handelt. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is 

onderdeel van de verantwoordingsplicht. 

U kunt het register ook nodig hebben als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen. Als zij u vragen hun 

gegevens te corrigeren of verwijderen, moet u dit doorgeven aan de organisaties waarmee u hun gegevens heeft 

gedeeld. 

Gegevens voor Verwerkingsregister 

Daar moet in elk geval het volgende in staan. 

1. De gegevens van de betreffende uitvaartvereniging 

2. De contact gegevens van de verantwoordelijke persoon, de FG 

3. Het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden 

4. De grondslag volgens welke de gegevens verwerkt mogen worden 

5. Welke gegevens verwerkt worden. 

o NAW gegevens leden 

o IBAN leden 

o BSN leden 
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STAP 4: DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT 

Onder de AVG kunt u verplicht zijn een zogeheten data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat 

is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens 

maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 

U moet een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico met zich 

meebrengt. 

 

Komt straks uit een DPIA naar voren dat uw beoogde verwerking een hoog risico oplevert? En lukt het u niet om 

maatregelen te vinden om dit risico te beperken? Dan moet u met de AP overleggen voordat u met de 

verwerking start. Dit wordt een voorafgaande raadpleging genoemd. De AP beoordeelt dan of de voorgenomen 

verwerking in strijd is met de AVG. 

Is dit het geval, dan ontvangt u een schriftelijk advies van de AP. 

 

STAP 5: PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT 

Maak uw organisatie nu al vertrouwd met de onder de AVG verplichte uitgangspunten van privacy by design en 

privacy by default en ga na hoe u deze beginselen binnen uw organisatie kunt invoeren. 

 

Privacy by design houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat 

persoonsgegevens goed worden beschermd. Maar bijvoorbeeld ook dat u niet meer gegevens verzamelt dan 

noodzakelijk voor het doel van de verwerking. En dat u de gegevens niet langer bewaart dan nodig. 

 

Privacy by default houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen 

dat u, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt 

bereiken.  

 

STAP 6: FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING 

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te 

stellen. Bepaal of dit voor uw organisatie geldt. Uiteraard mag uw organisatie ook vrijwillig een FG aanstellen. 

 

STAP 7: MELDPLICHT DATALEKKEN 

De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan uw 

eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. 

U moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of u aan de 

meldplicht heeft voldaan.  
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STAP 8: VERWERKERSOVEREENKOMSTEN 

Heeft u uw gegevensverwerking uitbesteed aan een verwerker? Beoordeel dan of de overeengekomen 

maatregelen in bestaande contracten met uw verwerkers nog steeds toereikend zijn. En of deze voldoen aan de 

eisen die de AVG aan verwerkersovereenkomsten stelt. Zo niet, breng dan tijdig noodzakelijke wijzigingen aan. 

 

De AVG beschrijft gedetailleerd wat er in de verwerkersovereenkomst moet staan.  

1. Schriftelijke instructies  

In de eerste plaats moet in een bewerkersovereenkomst staan dat de persoonsgegevens uitsluitend door de 

bewerker mogen worden verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de verantwoordelijke.  

2. Vertrouwelijkheid  

Daarnaast dient de bewerker te waarborgen dat de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te 

verwerken, zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen. 

In de praktijk kan de bewerker aan deze verplichting voldoen door een geheimhoudingsbeding in de 

arbeidsovereenkomst op te nemen of door zijn werknemers een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring te 

laten ondertekenen. Dit is niet nodig als personen op basis van een wettelijke verplichting al aan 

vertrouwelijkheid zijn gebonden (zoals artsen). 

3. Beveiliging 

Ten derde moet in de bewerkersovereenkomst worden opgenomen dat de bewerker voldoende passende 

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt. 

 

 

STAP 9: LEIDENDE TOEZICHTHOUDER 

Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Of hebben uw gegevensverwerkingen in meerdere 

lidstaten impact? Dan hoeft u onder de AVG nog maar met één privacytoezichthouder zaken te doen. Dit wordt 

de leidende toezichthouder genoemd. Geldt dit voor uw organisatie, bepaal dan onder welke 

privacytoezichthouder u valt. 

 

STAP 10: TOESTEMMING 

Voor sommige gegevensverwerkingen hebt u toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strengere 

eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. Pas 

deze wijze indien nodig aan. Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft 

gekregen om hun persoonsgegevens 

te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die 

te geven. 

 

 

 


